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  هاي هویتی غرب آسیا در چالش  انداز مقاومت فلسطین چشم
  احمد زارعان

  
  
  

  15/06/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              25/05/1395تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
توان مـواردي ماننـد مداخلـه     هاي غرب آسیا ابعاد متعددي دارد که از میان آنها می بحران

طلبـی   خرب رژیم صهیونیستی، جنگ نیابتی علیه محور مقاومت، توسعهنظام سلطه، نقش م
اي و... را بررسی کرد. مناقشات هویتی که بسیاري از مسـائل مهـم جهـان     بازیگران منطقه

هاي غرب  اسالم از جمله مسئله فلسطین را تحت تأثیر خود قرار داده، یکی از وجوه بحران
انداز  اي، چشم ـ تبیینی و منابع کتابخانه ش توصیفیآسیا است. این پژوهش با استفاده از رو

کند که منطقه غرب آسیا درگیر مناقشات هویتی  مقاومت فلسطین را در شرایطی بررسی می
یابی مسلمانان در چند دهه اخیر،  دهد که روند هویت شده است. نتایج این بررسی نشان می

المللـی شـده و    اسـی و بـین  باعث برجسته شدن عامل هویت در مناسـبات اجتمـاعی، سی  
المللـی   هاي زمانی که محیط ملی یـا بـین   هاي آن مؤید این واقعیت است که در دوره یافته

هاي اجتماعی به یکی از ابعاد هویت چندپارچـه خـود    شود، افراد و گروه دچار بحران می
اي که  »هویت برساخته«به عنوان » هویت مقاومت«دهند. از این رو،  توجه بیشتري نشان می

اي از بازیگران را در یک کیان ژئـوپلیتیکی و   تحت تأثیر گفتمان انقالب اسالمی، مجموعه
ها به حاشیه رانده  مجتمع ساخته، تحت تأثیر این بحران» محور مقاومت«ژئوکالچري به نام 

انـد. بـر    تر از گذشته شده هاي قومی، مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیکی برجسته شده و هویت
، تا زمانی که بازیگرانی فعال در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیسـتی، تحـت   این اساس

هاي قومی، مذهبی،  هاي هویتی منطقه غرب آسیا، کنش خود را براساس هویت تأثیر چالش
و به تبع آن، مقاومت ضـد صهیونیسـتی بـه حاشـیه     » هویت مقاومت«ملی و... تنظیم کنند 

  رانده خواهد شد. 
  

  واژگان کلیدي
  هاي چندپارچه هاي هویتی، هویت سطین، هویت مقاومت، چالشفل

                                                                                                                                         
 شناسی و پژوهشگر مسائل راهبردي دکتري جامعه   A.ZAREAN@CHMAIL.IR 
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  مقدمه
به بعد در کشورهاي عربی رخ داد، عالوه بـر تـأثیرات    2010تحوالتی که از سال 

اي  عمیق در ساختار یا کارگزاران سیاسی این کشورها، بسیاري از معادالت منطقه
یـت دینـی و مـذهبی    را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. در خالل این حـوادث، هو 

هاي سیاسی قرار گرفت. در تونس و مصـر،   برجسته شد و مبناي بسیاري از کنش
اسالمگرایان اخوانی به قدرت رسیدند و یمن شاهد خیزش جنـبش اسـالمگراي   
انصاراهللا بود. در بحرین نیز شیعیان با هدایت روحانیت به میـدان آمدنـد؛ امـا بـه     

ان عرب و جهان اسـالم برجسـته و حـاد    هاي هویتی در داخل جه تدریج، چالش
تـرین مسـائل جهـان     شد، به نحوي که تحوالت کشورهاي عربی و برخی از مهم

  هاي هویتی قرار گرفت.  اسالم مانند مسئله فلسطین تحت تأثیر منازعات و چالش
هـاي بـا هویـت     هـا و سـازمان   هـاي هـویتی، شخصـیت    ها و تـنش  در رقابت

هـاي دیگـر را    مرکز بر یکی از منابع هویتی، هویـت اي ناچار شدند با ت چندپارچه
نادیــده بگیرنــد یــا انکــار کننــد. راشدالغنوشــی، رهبــر النهضــه تــونس یکــی از  

هایی است که از میان همه منابع هویتی خویش، در نهایت هویت ملـی   شخصیت
را برگزید و با محدود کردن رسالت النهضه به مسائل داخلی تـونس، راه خـود و   

المسلمین به عنوان یک جنـبش فراملـی    امر خود را از جنبش اخوان جریان تحت
هـاي   جدا کرد. غنوشی با اعالم پایان اتحاد دین و سیاسـت، نهادهـا و شخصـیت   

دینی را از مداخله در امور سیاسی برحذر داشت و هویت سیاسی سازمان متبـوع  
نی اي خطـاب بـه نشسـت ویـژه سـازمان جهـا       در نامـه وي  خود را انکـار کـرد.  

در اسـتانبول   2016در مـاه آوریـل   » ترکیه متشکریم«المسلمین که با شعار  اخوان
بـه حـال    المسلمین اخوانهاي مشترك با  در نشسترا برگزار شد، عضویت خود 

تعلیق درآورد و اعالم کرد که اخوان به دنبال ویرانی میهن و ملت خود است و به 
زیرا النهضـه خـالف اخـوان، بـه      ؛ستراه اخوان از راه النهضه جدا ا ،همین دلیل

مـن مسـلمان تونسـی    «دهد. غنوشی در نامه خـود آورده اسـت:    میهن اهمیت می
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اساسـی و   ،اي مهـم  لهئهستم. تونس میهن من است و من باور دارم که میهن مسـ 
هـیچ   . مـن کس تونسی بودن مرا از من بگیرد دهم هیچ محوري است و اجازه نمی

گر از سوي یـک نفـر از مخاطبـان ایـن نامـه باشـد،       دشمنی علیه تونس را حتی ا
  ).1395(اصفهانی، » پذیرم نمی

شدن  ها به دلیل برجسته در این فضاي پرتنش و نابسامان هویتی، برخی از هویت
ها، در معرض تهدید و آسیب جدي قـرار گرفتنـد. احسـاس     مصنوعی سایر هویت

ز ظهـور اسـالم، جوامـع    هایی است کـه از آغـا   تعلق به امت اسالمی یکی از هویت
زد؛ اما در خالل روندهاي سیاسی قـرن بیسـتم و در    اسالمی را به یکدیگر پیوند می

ملت و ایجاد مرزهاي سیاسـی مصـنوعی، میـان جوامـع     ـ  پی استقرار الگوي دولت
که اغلـب از بـاال، توسـط    » سازي دولت ـ ملت «مسلمان شکاف ایجاد شد. سیاست 

هاي مدرنی ماننـد ناسیونالیسـم در    ه پشتوانه ایدئولوژيهاي سیاسی نوبنیاد و ب نظام
ي مسلمانان و احسـاس تعلـق   »گرا امت«بیشتر کشورهاي اسالمی دنبال شد، هویت 

  ).  40: 1386آنها به امت اسالمی را تضعیف کرد (فاست، 
اي در  هایی که تحـت تـأثیر حـوادث و تحـوالت منطقـه      یکی دیگر از هویت

است؛ یعنی هویتی کـه بـه   » هویت مقاومت«گرفت، معرض تهدید و آسیب قرار 
هـاي اجتمـاعی توانسـتند در مقابـل تهـاجم، اسـتعمار،        هـا و گـروه   مدد آن، ملت

هاي بزرگ ایستادگی نشان دهند و ضمن دفـاع از   گري قدرت گري و اشغال سلطه
» مقاومـت فلسـطین  «خود، حقوق خویش را مطالبه کنند. در منطقه غـرب آسـیا،   

هـاي مسـلمان    شـود. ملـت   ترین خط مقاومت محسوب مـی  پرتراکمترین و  اصلی
نظـر و همـدلی ندارنـد و مسـئله      درباره هیچ موضوعی به اندازه فلسـطین اتفـاق  

بخش در جوامع اسالمی است. این مقاله کـه   فلسطین، یکی از عوامل مهم انسجام
انـداز مقاومـت فلسـطین در فضـاي پـرتنش و پرآشـوب        به دنبال بررسی چشـم 

اي،  هاي هویتی است با استفاده از روش توصیفی ـ تبیینی و منابع کتابخانـه   چالش
  هایی دارد. چه ابعاد و شاخصه» هویت مقاومت»  به این سؤال پاسخ داده است که
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  مبانی نظري
  . هویت1

کنـد کـه در ایجـاد تصـویر از      هایی اشاره مـی  به مجموعه پدیده 1»هویت«مفهوم 
، شالوده و بنیان 3»دیگري«و  2»تمایز«. دو مفهوم خویشتن در ذهن فرد مؤثر است

هویـت،  ). 152: 1393دهند (جوادي ارجمند و دیگران،  مفهوم هویت را شکل می
هـایی را بـراي    شـود و چـارچوب   نیاز زیست اجتماعی انسـان محسـوب مـی    پیش

آورد. دوام و بقاي جامعه، مستلزم کنش ارتبـاطی   ها به وجود می ها و تفاوت شباهت
). 22: 1381محمـدي،   شـود (گـل   سازي منجـر مـی   که به معناسازي و هویت است

کند و به همین دلیـل   هویت هم در سطح فردي و هم در سطح جمعی معنا پیدا می
  توان از هویت فردي و هویت جمعی سخن گفت.   می

هاي قومی، مذهبی و ملی از سنخ هویت جمعی هستند. هویـت قـومی    هویت
مشترك (نیاي   ز عضویت در قوم خاص و ارجاع به ریشهبر مبناي وجود آگاهی ا

هاي شخصیتی و فیزیکی مشـترك، آداب و رسـوم مشـترك و...     مشترك)، ویژگی
گیرد. با توجه به این که هویت ملی، هویتی است که کلیت یک جامعـه   شکل می
توانند زیر مجموعـه هویـت ملـی     هاي قومی و مذهبی می گیرد، هویت را دربرمی
ند. هویت ملی با ایجاد احساس تعلق و تعهد اعضاي یک جامعه به رموز قرار گیر

ها، هنجارها، زبان، دین، ادبیات و تاریخ مشترك  و نهادهاي فرهنگی شامل ارزش
شـود (جـوادي ارجمنـد و دیگـران،      یک ملت باعث ایجاد تمایز میان جوامع مـی 

کـه یـک    جـایی  کند؛ ). هویت ملی در قالب دولت ملی تجلی پیدا می152: 1393
گیـرد. بنـابراین،    نظام سیاسی، نمایندگی اعضـاي جامعـه (ملـت) را برعهـده مـی     

  ). 26: 1380وفاداري به دولت ملی، الزمه تشکیل هویت ملی است (برتون، 
از  4»غیریت«نکته بسیار مهمی که در این جا باید به آن اشاره کرد، ظهور مفهوم 

                                                                                                                                         
� . Identity 
2. Difference 
3. Otherness 
4. Otherness 
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شـوند   یت، مرزهاي هویتی متمایز میگیري هویت سیاسی است. در غیر طریق شکل
و هویت جنبه اصیل خود یعنی همان جامعیت (بـراي خـود بـودن و واجـد تمـام      

کنـد. بـر ایـن     هاي خود بودن) و مانعیت (از غیر خود مبرا بودن) را پیدا می ویژگی
نشده که هـر دو   شده و تنش رفع اساس، هویت واجد دوگونه تنش است؛ تنش رفع

شوند. در واقع، همواره شکافی میـان تعریـف    می» ما«موجود از نوع شامل تعاریف 
). در این جا، مفهـوم  90: 1385وجود دارد (دان، » ما«و تعریف دیگران از » ما«ما از 

خودي و غیرخودي مطرح و فواصل اجتماعی مشـخص شـده و مرزهـاي هـویتی     
ـ      هاي اجتماعی کشـیده مـی   میان جوامع و گروه وعی شـود. از نظـر هـال، هویـت ن

توانیم به این هویت دست یابیم کـه فاصـله    بازنمایی ساختی است و تنها زمانی می
در ساخت هویت سیاسـی   1»دیگران«خود را با دیگران معین سازیم. بنابراین وجود 

). براسـاس  Hall & Dugay, 1991: 20ضـروري اسـت (  » ما«ـ اجتماعیِ اختصاصی 
وین یـک هویـت خـاص بـدون تضـاد و یـا       ، تکـ »تُعرِف االَشیاء بِاَضدادها«قاعده 
کم تمایز آن با هویت، دیگر ممکن نخواهـد بـود. تشـخص و تعـین هویـت       دست

داریـم،  » مـا «از » مـا «براساس مفهوم غیریت، به جاي آن که بر مبنـاي تعریفـی کـه    
کنند یا تصوري که  ارائه می» ما«از » دیگران«صورت گیرد براساس تعریفی است که 

  ند.دار» ما«درباره 
  

  هاي چندپارچه هویت. 2
اي آن را در سـه سـطح فـردي،     یه است. عدهاي چندسطحی و چندال هویت، پدیده

گروهی (قوم، قبیله و گروه) و ملی (تعلق فـرد بـه یـک کشـور یـا ملـت) در نظـر        
اي دیگر، سطوح هویت را محلی (تعلق به یـک فرهنـگ خـاص)،     گیرند و عده می

که منبع اصلی هویـت   ). درحالی51: 1386کنند (دغاغله،  ملی و جهانی مشخص می
سیاسی حاکم، ایدئولوژي نظام سیاسی اسـت، در سـطح جامعـه،    در سطح نخبگان 

                                                                                                                                         
1. Others 
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تواننـد   منابع متعددي مانند قومیت، مذهب، جنسیت، طبقه، تاریخ، جغرافیـا و... مـی  
منبع تعریف هویت باشند. تعدد منابع هویتی به معنـاي تعـارض آنهـا بـا یکـدیگر      

تی تعلـق دارد. در  زمان به پنج منبع هوی هم» مرد کارگر سنی کرد ایرانی«نیست. یک 
هاي مختلف امري طبیعی و عادي است؛ امـا در   شرایط عادي، تعلق افراد به هویت

زمان بروز بحران، اولویت بخشی بـه یـک منبـع هـویتی بـه مسـئله اصـلی تبـدیل         
شود، مانند ایرانی بودن یا کرد بودن، سنی بودن یا شیعه بودن، مرد بـودن یـا زن    می

مـا بـودن. در شـرایط بحرانـی، نخبگـان حـاکم تـرجیح        بودن، کارگر بودن یا کارفر
دهند منبع هویتی مورد نظر آنها بر منابع هویتی دیگر غلبه پیدا کند؛ اما در مقابل،  می

  کنند. فعاالن قومی و مذهبی بر منابع هویتی دیگري پافشاري می
  
  
  
  
  
  
  

را  در مورد این که افراد چگونه و براساس چه معیارهـایی منـابع هـویتی خـود    
شناسان، قـوي بـودن    که جامعه گزینند، دو رویکرد اساسی وجود دارد. درحالی برمی

داننـد،   برخی تعلقات را نسبت به تعلقات دیگر، عامـل انتخـاب منـابع هـویتی مـی     
پندارنـد.   کننده مـی  را در این مورد، مهم و تعیین» قدرت«عالمان علم سیاست عامل 

اي اعمال قدرت کنند که بیشتر مـردم   ه گونهتوانند ب گاهی نخبگان سیاسی حاکم می
یک جامعه، منبع هویتی مورد نظر نظام سیاسـی حـاکم را در اولویـت قـرار دهنـد.      

اي معکوس به دنبـال داشـته باشـد و     درمقابل، ممکن است این اعمال قدرت نتیجه
مقاومت مردم را برانگیزد؛ به نحوي که منبع هـویتی مـورد نظـر، نخبگـان سیاسـی      
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هـاي مختلـف    ا نپذیرند و در مقابل آن مقاومـت کننـد. در ایـن جـا، گـروه     حاکم ر
اجتماعی و سیاسی با توسل به منابع هویتی متفاوت با هویت نظام سیاسـی حـاکم،   

  ).  45ـ  43: 1388پور،  کشند (قهرمان هاي هویتی را به چالش می سیاست
راد هـاي مختلـف بـراي افـ     کاستلز ضمن پذیرش تکثر هویتی و وجـود هویـت  

جامعه معتقد است براي بیشتر کنشگران اجتماعی، معنا حول یـک هویـت اساسـی    
هـایی   ها و چارچوب ها را در قالب یابد و این هویت اصلی، سایر هویت سازمان می

» نقـش «شناسان  دهد. کاستلز معتقد است باید هویت را از آن چه که جامعه قرار می
شوند که ساخته  س هنجارهایی تعریف میها براسا نامند، تفکیک کرد، زیرا نقش می

که فردي، نقـش   هستند؛ اما در برخی موارد مانند زمانی  هاي جامعه نهادها و سازمان
کند. هویت با نقـش تشـابه    معرفی می» خود«را به مثابه تعریف خود از » پدر بودن«

کند با این حـال، هویـت در مقایسـه بـا نقـش، منبـع معنـایی نیرومنـدتري          پیدا می
شود؛ زیرا دربرگیرنده فراینـدهاي سـاختن خـویش و فردیـت یـافتن       محسوب می

داند که به دست خود  است. کاستلز هویت را منبع معنا براي کنشگران اجتماعی می
  ).23: 1384شود (کاستلز،  آنها و در فرایند فردیت بخشیدن، ساخته می

  
  شناسی هاي اصلی هویت در جامعه . پارادایم3

  سی نسبت به مفهوم هویت، دو پارادایم اساسی وجود دارد:شنا در جامعه
گیرد که  این پارادایم، هویت را امري ثابت در نظر می گرایی یا منشأگرایی: . ازل1

شود و تقریباً تـا پایـان عمـر،     از طریق جامعه و ساختارهاي آن به فرد منتسب می
هـا داراي منشـأ طبیعـی     ماند. براساس این پارادایم، هویت غیر قابل تغییر باقی می

هـاي   هستند و با احساسات و عواطف سر و کـار دارنـد. عـواملی ماننـد ویژگـی     
جسمانی (رنگ پوست، قد، نوع موي سر و...)، نام فرد یا گروه، مذهب، تـاریخ و  

  کند.  آید، هویت جمعی را تعیین می دنیا می منشأ گروهی که فرد در آن به
گرایـی قـرار    دایم منشأگرایی، پارادایم برساختدر مقابل پاراگرایی:  . برساخت2
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گیرد که به طور مداوم  دارد. این پارادایم، هویت را امري سیال و متغیر در نظر می
گرایی، هویـت امـري    قرار دارد. در پارادایم برساخت» شدن«و » تغییر«در معرض 

 هاي دیگـر، محصـول زمـان اسـت.     تاریخی و محتمل و همانند بسیاري از پدیده
بودن هویت و تغییر تعریف فرد از خویشتن، بر تغییرپـذیر بـودن هویـت     تاریخی

). آنتــونی گیــدنز و پیتــر برگــر از    223: 1384محمــدي،  داللــت دارد (گــل 
پردازانی هستند که معتقدند در طول زندگی، هویت افراد متأثر از شـرایط و   نظریه

این پـارادایم، افـراد در   شود. براساس  محیط اجتماعی، دچار تغییر و دگرگونی می
ها قرار  بندي فرایندي شناختی و به صورت غیرآگاهانه، خود را در انواعی از مقوله

اي نسبت به جامعـه دیگـر    ها در هر جامعه بندي دهند. سرعت و اهمیت مقوله می
  همراه است.» دیگري«همواره با ساختن » خود«بندي  متفاوت است. مقوله

مفهوم بازتابندگی را مطرح کرده است. بازتابنـدگی بـه    درباره این مسئله، گیدنز
تجـدد و  «سـازند. گیـدنز در کتـاب     ها هویـت خـود را مـی    این معناست که انسان

داند؛ بلکـه از   هاي اجتماعی فرد نمی ، هویت شخصی را نتیجه تداوم کنش»تشخص
جاد طور مداوم و روزمره آن را ای نظر او، هویت شخصی چیزي است که فرد باید به

هاي بازتابی خویش از آن حمایت کند. بر این اسـاس، هویـت نـوعی     و در فعالیت
اي از خصایص متمایز از پیش تعیین شده نیست؛ بلکـه   خصیصه متمایز یا مجموعه

است که شخص آن را به صورت بازتـابی  » خود«هویت شخصی در حقیقت همان 
داند که ساخته  ال ساخت میپذیرد. گیدنز هویت را امري در ح اش می نامه از زندگی

شدن آن پایانی ندارد؛ زیرا افراد به صورت مداوم دانش و اطالعـات خـویش را در   
هایشان و چگونگی بازنمایی این هویت در  راه تعریف و نظم دادن دوباره به فعالیت

  کنند. بنابراین، هویت حالت بازتابی دارد و ایستا نیست.   جهان صرف می
  

  ویت. اشکال برساخت ه4
از نظر مانوئل کاستلز، معناي نمادین هویت براي کسانی که آن هویـت را متعلـق   



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 2
، پیاپی 

66
، تابستان 

1395
  

 

 

 116  

 

 

کننـد، بـه ایـن     که خود را بیرون از آن هویت تصور مـی  دانند و کسانی به خود می
بستگی دارد که چه کسی و با چه هـدفی نسـبت بـه برسـازي آن هویـت اقـدام       

بسـتر روابـط قـدرت     کند. کاستلز معتقد است برسـاخت هویـت همـواره در    می
  گیرد و بر این اساس، سه شکل و منشأ براي آن قائل است: صورت می

این نوع هویت توسط نهادهاي مسلط بر جامعه ایجاد بخش:  . هویت مشروعیت1
شود تا سلطه آنها را بر کنشگران اجتمـاعی گسـترش دهـد. ایـن رویکـرد بـا        می

  ارد.خوانی د گرایی، هم هاي رایج مربوط به ملی نظریه
شود که توسط منطق  این هویت از طریق کنشگرانی ایجاد می . هویت مقاومت:2

انـد. بـر ایـن اسـاس،      ارزش تلقـی شـده   سلطه یا نظام حاکم کنار گذاشته یـا بـی  
ها، سنگرهایی را براي مقاومت و بقاي هویتی  هاي اجتماعی محروم و اقلیت گروه

  .سازند بر مبناي اصول متفاوت یا متضاد خویش می
شود که کنشگران اجتماعی  دار زمانی محقق می هویت برنامه دار: . هویت برنامه3

با استفاده از هرگونه مـواد و مصـالح فرهنگـی قابـل دسـترس، هویـت جدیـدي        
سازند که موقعیت آنان را در جامعه، از نو تعریـف کنـد. کنشـگران از طریـق      می

کـل سـاخت اجتمـاعی    دار در پی تغییر شـکل   برساخت هویت به صورت برنامه
بـراي بـه     هـا  هستند. یکی از مصادیق این نوع هویت، اقدامات آگاهانه فمینیسـت 

جدیـدي بـراي جامعـه    » ساخت«اجتماعی مردساالر و ایجاد   چالش کشیدن نظام
  ). 24: 1384است (کاستلز، 

  
  مطالعه موردي: حماس 

یم صهیونیسـتی،  به دنبال انتفاضه مردمی فلسطینیان و سرکوب و تجاوز مستمر رژ
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) که سازمانی سیاسی ـ نظامی است، بـا   

میالدي در نـوار غـزه و بـه رهبـري شـیخ       1987رویکردي اسالمگرایانه در سال 
احمد یاسین تأسیس شد. حماس، شاخه فلسـطینی اخـوان المسـلمین بـه شـمار      
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هاي عزالـدین   عنوان گردانمیالدي با  1991رود. شاخه نظامی حماس در سال  می
هـاي نظـامی علیـه رژیـم صهیونیسـتی در داخـل        قسام و با هدف انجام عملیات

هاي اشغالی تشکیل شد. با تأسیس شاخه نظـامی حمـاس، ایـن جنـبش      سرزمین
مرزي علیه رژیـم صهیونیسـتی اعـالم     هاي برون مخالفت خود را با انجام عملیات

  بارتند از :ترین اهداف حماس ع کرد. برخی از مهم
کارانـه اسـت و ایـن     هاي سازش مبارزات مسلحانه تنها راه مقابله با طرح -

 مبارزات تا نابودي کامل اسرائیل و آزادي خاك فلسطین ادامه خواهد داشت؛

  قید و شرط آوارگان به خانه و کاشانه خود؛ بازگشت بیـ 
  برخورداري فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت؛ـ 
  می؛تشکیل حکومت اسالـ 
  تداوم روند انتفاضه؛ـ 
  المقدس؛ سازي بیت مقابله با یهوديـ 
  تحقق وحدت جهان عرب و اسالم؛ـ 
هـاي   توقف روند مهاجرت و اسکان یهودیان و پایان دادن به احداث شهركـ 

  نشین؛ یهودي
  آزادي زندانیان؛ـ 
  گرانه اسرائیل علیه ساکنان مناطق اشغالی؛ توقف حمالت سرکوبـ 
 ).217:  1382هاي مقاومت (مالابراهیمی،  ه سازمانوحدت همـ 

هاي سیاسی داشت. این جنـبش در ژانویـه    حماس حضور پررنگی در فعالیت
بـه   ،گـذاري فلسـطین   انتخابات شـوراي قـانون  میالدي با پیروزي در  2006سال 

تبدیل شد و دولت خود را به ریاسـت   گذاري فلسطین مجلس قانونحزب حاکم 
، 2014اسماعیل هنیه تشکیل داد. همچنین تا زمان آشتی فتح و حمـاس در سـال   

  اداره نوار غزه را در دست داشت.
ان ابتدا با مذاکرات صلحی که نتیجه آن به رسمیت شناخته شـدن  حماس از هم
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هـا و   کرد. از ایـن رو، از نگـاه گـروه    رژیم صهیونیستی است، به شدت مخالفت می
کشورهاي حامی گفتمان سازش، این جنبش مانعی جدي در مسیر تحقق صـلح در  

اي  ازهکـار تـا انـد    هـاي سـازش   شود. اختالف مواضع حماس با گروه نظر گرفته می
میالدي، درگیري خونینی میـان طرفـداران فـتح و حمـاس      1993است که در سال 

درگرفت. در ادامه، تشکیالت خودگردان فلسطین که حمـاس را مـانعی جـدي در    
دید، سیاست سرکوب ایـن جنـبش را در    هاي خود می مسیر تحقق اهداف و برنامه

آوري تسـلیحات   عهاي اجتمـاعی و جمـ   پیش گرفت و ضمن محدود کردن فعالیت
). 219:  1382آن، به بازداشت و تبعید هواداران حماس مبادرت کرد (مالابراهیمی، 

هـاي   میالدي، حماس به جمع گـروه  1993نامه اسلو در سال  از زمان امضاي توافق
نامه پیوست و بـه عضـویت فرمانـدهی مشـترك انتفاضـه       گانه مخالف این توافق ده

 2006گذاري فلسطین در سال  نتخابات شوراي قانوندرآمد. با پیروزي حماس در ا
وزیـر دولـت حمـاس در غـزه،      میالدي و تعیین اسماعیل هنیه بـه عنـوان نخسـت   

اي کـه نـوعی حکومـت دوگانـه در      اختالفات فتح و حماس تشدید شد؛ تا انـدازه 
اراضی دولت خودگردان به وجود آمد. حماس کنتـرل غـزه را در دسـت گرفـت و     

  ختري رود اردن تحت کنترل فتح باقی ماند.مناطق کرانه با
تبار، فلسطینی، سنی و اسـالمگرا اسـت کـه از     حماس، گروهی چندهویتی، عرب

رود  بــه شــمار مــی 1لحــاظ ســازمانی، بخشــی از جنــبش جهــانی اخــوان المســلمین
المسلمین قـرار دارنـد.    ). اعضاي حماس تحت بیعت مرشد عام اخوان1394(قدومی،

ته پس از انتخاب محمد بدیع به عنوان مرشد عام مصر، اسـماعیل  براي نمونه، یک هف
: 1390وزیر دولت حماس به صورت تلفنی با وي بیعت کرد (احمـدیان،   هنیه نخست

). حماس جنبشی ضد صهیونیسـتی اسـت کـه بـراي مقابلـه بـا تجـاوزات رژیـم         20

                                                                                                                                         
کنـد:   المسلمین، اهداف فراگیر جنـبش را ایـن گونـه معرفـی مـی      گذار جنبش اخوان البنا، بنیان حسن .1
المسلمین، دعوتی سلفی است؛ زیرا دعوت به بازگرداندن اسالم به معناي پاك آن در کتاب خـدا   اخوان«

قتی صوفی، هیئتـی سیاسـی، جمـاعتی مرتـاض،     و سنت پیامبر اوست. به عالوه، راه و روشی سنی، حقی
  ».اي اجتماعی است انجمنی علمی ـ فرهنگی، شرکتی تجاري و اندیشه
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 صهیونیستی تأسـیس شـده و هـدف نهـایی آن، نـابودي اسـرائیل و آزادي سـرزمین       
شـمارد و   اي را مردود می کارانه فلسطین است. حماس هرگونه مذاکره و اقدام سازش

  شناسد.   رژیم صهیونیستی را تحت هیچ شرایطی به رسمیت نمی
  

  منابع هویت چندپارچه جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس)
  نسبت با ج.ا.ایران  غیریت  سطح هویت  منبع هویت  هویت
  گراهم  کفر  فراملی  اسالم  دینی
  ناهمگرا  غیرسنی (شیعه)  فراملی  سلفی  ـ سنی  مذهبی
  ناهمگرا  غیرعرب  فراملی  عرب  قومی
  ناهمگرا  غیرفلسطینی  ملی  فلسطینی  ملی
  ناهمگرا  غیراخوانی  فراملی  اخوانی  سیاسی
  همگرا  سازش  فراملی  مقاومت  سازمانی

  
 آغـاز شـد، بـه ایـن     2010در حوادث و تحوالت کشورهاي عربی که از سال 

المسلمین رهبـري تحـوالت را در برخـی از کشـورهاي عربـی ماننـد        دلیل که اخوان
تونس، مصر و سوریه برعهده داشت حماس به جانبـداري از آن، مواضـع خاصـی را    
نسبت به این تحوالت اتخاذ کرد. در ابتداي بحـران سـوریه، حمـاس پـس از مـدتی      

ه تعطیـل کـرد. همچنـین    )، دفـاتر خـود را در سـوری   1390سکوت و انفعال (ایرانـی، 
رهبران آن به خارج از این کشور عزیمت نمودنـد و خالـد مشـعل در قطـر، موسـی      
ابومرزوق در مصر و عماد العلمی در نوار غزه ساکن شدند. خروج رهبران حماس از 

هاي درگیر داشت؛ اما مقامات حماس شـرایط   هاي روشنی را براي طرف سوریه، پیام
  ).53ـ  52:  1390اتر خود در دمشق اعالم کردند (زارعی، امنیتی را علت تعطیلی دف

جانبه نظـام   جنبش حماس که تا پیش از بحران سوریه، همواره از حمایت همه
سـوریه برخـوردار بـود و مراکـز و دفـاتر اصـلی آن در دمشـق قـرار داشـت بــا          

گیري علیه نظام سوریه و حمایت از معارضین مسلح سـوري، خـود را در    موضع
خالفین نظام سوریه تعریف کرد. اسماعیل هنیه دو هفته پس از سفر بـه  صفوف م
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به قاهره  1391بهمن  22کنندگان در راهپیمایی  تهران و سخنرانی در جمع شرکت
سفر کرد و در جمع نمازگزاران جمعـه در مسـجد االزهـر، رویگردانـی خـود را      

مه مجاهدان بهار درود بیکران من بر ه«نسبت به نظام سوریه علنی کرد و گفت : 
دنبـال آزادي، دموکراسـی و اصـالحات     عربی و درود بر مردم دلیر سوریه که بـه 

   ).94 ـ 95: 1393(زارعان، » هستند
اعالم مواضع و اظهارات بعدي مسئولین حماس باعث شد این جنبش، فاصله 

 اهللا بیشتر کنـد.  خود را با حامیان اصلی خود در منطقه یعنی ایران، سوریه و حزب
در پاسخ به خبرنگاران مصر اعـالم  موسی ابومرزوق، معاون دفتر سیاسی حماس 

خواهد افکار عمومی اعراب را علیه خود تحریک کنـد، بایـد    اگر ایران نمی« کرد:
...  جمهور سوریه بازنگري کنـد  حمایت خود از حکومت بشار اسد، رئیس بارهدر

د به این جایگاه توجه کند تا بای و ایران دیگر در جهان عرب جایگاه خوبی ندارد
وي در ادامـه اعـالم کـرد کـه ایـران از      ». افکار عمومی اعراب را از دست ندهـد 

اما حماس این  ؛تري نسبت به سوریه اتخاذ کند ضع نزدیکاخواسته که موحماس 
بـا ایـران اثـر     حمـاس بر روابط  ،و مخالفت با این خواسته هدرخواست را رد کرد

محاباي مقامات حماس به ایـن جـا خـتم نشـد و      هاي بیاظهارنظر گذاشته است.
اگـر جنگـی میـان    کـرد   اعالمصالح بردویل، عضو دفتر سیاسی این گرو در غزه 

ایران و اسرائیل اتفاق بیفتد، گروه اسالمی فلسطینی بـه درخواسـت تهـران بـراي     
سـکوت خالـد مشـعل در برابـر      رتاب موشک به اسرائیل عمـل نخواهـد کـرد.   پ

اهللا  هایی که یوسف قرضاوي در خطبه نماز جمعه و در حضور او به حزب توهین
و ایران نثار کرد، از تصمیم جدي آنـان در انتخـاب مسـیري جداگانـه از محـور      

    ).96: 1393(زارعان، » مقاومت حکایت داشت
اي در یک دوراهی قرار گرفت؛ از یک سو  هاي منطقه انحماس در کوران بحر

کرد که براساس  خود را در چارچوب محور مقاومت ضد صهیونیستی تعریف می
کرد. از سوي دیگر بـه   آن، باید در تحوالت سوریه از نظام این کشور حمایت می
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جنگیدند و در مصر و  المسلمینی گرایش داشت که در سوریه علیه نظام می اخوان
ــد. در ایــن دوراهــی، حمــاس،    ــه، خواهــان ســرنگونی نظــام ســوریه بودن ترکی

المسلمین و هویت مذهبی (سـنی ـ سـلفی) و سیاسـی (اخـوانی) خـود را        اخوان
هاي متعدد حماس به دلیل امکان اتکـا   ). هویت165: 1394انتخاب کرد (قدومی، 

هسـتند و از  به منابع هویتی و حمایتی متعدد، از یک سو نقطه قوت این سـازمان  
سوي دیگر، به دلیل حیرانی و سرگردانی اعضا و رهبران این سازمان در اولویـت  

  شود. ها نقطه ضعف آن محسوب می دادن به هر یک از این هویت
  

  ژئوپلیتیک و ژئوکالچر مقاومت
جمهوري اسالمی ایران به دلیل ارائه مدل موفـق از اسـتقرار حکومـت دینـی، در     

ندان، سیاستمداران و آحـاد مسـلمانان آگـاه در سراسـر     کانون توجه همه اندیشم
جهان قرار گرفتـه اسـت. گراهـام فـولر در مـورد نقـش ویـژه انقـالب اسـالمی          

تواند در میان مسلمانان جهان به عنوان مرکز اخالقـی اسـالم    ایران می«نویسد:  می
هایی کسب کند ... مسـلماً ایفـاي نقـش مرکـز      در تحکیم موقعیت خود، موفقیت

گیرد؛ اما اگـر   القی اسالم در خدمت رفع نیازهاي خود دولت ایران نیز قرار میاخ
اي،  هـاي منطقـه   بتواند ادعا کند که در ایجاد نوعی خصلت اسـالمی در سیاسـت  

تواند یـک ایـدئولوژي پرداختـه یـا منبـع       فرد است، می قدرت اخالقی منحصر به
  ).34: 1373(فولر، » اقتداري براي سیاست خارجی خود فراهم آورد

هاي اسالمی در قرن بیستم، عمدتاً در داخل مرزها محـدود نماندنـد و    جنبش
ــه ســرعت در ســطح کشــورهاي اســالمی توســعه یافــت.    اندیشــه هــاي آنهــا ب
در مصـر تأسـیس شـد، بـه تـدریج در سـایر        1928المسلمین که در سـال   اخوان

المسـلمین   نهاي اسالمگرا بـا عنـوان اخـوا    کشورهاي اسالمی رشد کرد و جنبش
  مشـی  یکی پس از دیگري در کشورهاي اسالمی ظهور کردند. اگرچه به دلیل خط

هـاي   کارانه رهبران اخوان از یک سو و سرکوب این جنبش از طرف نظام محافظه
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هـاي اسـالمگرا بـه     سیاسی در مقاطع مختلف از سوي دیگر، از جـذابیت جنـبش  
، جوانان اسـالمگرا را بـه اتخـاذ    تدریج کاسته شد، وقوع انقالب اسالمی در ایران

هاي سیاسـی فاسـد و سـکوالر و همچنـین      هاي انقالبی در مواجهه با نظام روش
  مقابله با رژیم صهیونیستی ترغیب کرد. 

گیري جنـبش   تالش سازمان الجهاد براي سرنگونی رژیم سادات در مصر، اوج
هـاي   ت سـازمان ها در سوریه در اوایل دهه هشتاد میالدي، گسترش فعالیـ  اخوانی

هـا در   الدعوه در عراق علیه رژیم صدام، اقدام مسلحانه اخوانی شیعی مانند حزب
عربستان و تالش آنها براي تصرف کعبه و افزایش تحرك شیعیان در شـرق ایـن   

فارس مانند  هاي اسالمی در کشورهاي حاشیه خلیج گروه  کشور، گسترش فعالیت
اهللا، امل و حرکت توحید اسـالمی   حزب هایی مانند کویت و بحرین، ظهور جنبش

هـاي اسـالمگرا از    در لبنان و موارد متعددد دیگر از مصادیق تأثیرپـذیري جنـبش  
هاي سیاسی  ). اقدامات واکنشی رژیم15: 1366انقالب اسالمی هستند (دکمیجان، 

هــاي لیبــرال و ســکوالر را در داخــل و کشــورهاي  مســتبد کــه حمایــت جریــان
دنبال داشت در کنار ضعف ساختاري، رهبري ناکارآمد، اتخاذ  گر غربی به مداخله
هاي اشتباه و نبود توان بسیج منابع و نیروهاي اجتماعی توسـط   ها و تاکتیک روش

  ها موجب شد تا آنها در اقدامات خود ناکام شوند.  این جنبش
هاي اساسی گفتمان انقالب اسالمی، مقاومـت در   از آن جایی که یکی از مؤلفه

هاي آن در منطقه اسـت، آرمـان آزادي فلسـطین کـه در      بل نظام سلطه و طرحمقا
بطن این گفتمان قرار دارد، در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران نهادینـه   

هاي مادي و معنوي جمهوري اسالمی از این آرمان و عقبه گفتمـانی   شد. حمایت
در خارج از ایران،  جانبه آن باعث شد تحقق آرمان فلسطین از طریق مقاومت همه

  هاي فلسطینی طرفداران زیادي پیدا کند. ژه در میان گروه به وی
ترین مبانی فکـري و   مسئله فلسطین و آرمان آزادي قدس شریف، یکی از اصلی

و   بعد خارجی گفتمان انقالب اسـالمی کـه جهـت     عقیدتی انقالب اسالمی است و
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کنـد تـا انـدازه زیـادي از ایـن       یرویکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را تعیین م
ــه اســت. رویکــرد نظــام جمهــوري اســالمی در حمایــت از    ــأثیر پذیرفت آرمــان ت

هاي مقاومت ضد صهیونیسـتی فلسـطینی و    هاي مردمی (انتفاضه) و جنبش مقاومت
اي و قطـع ارتبـاط بـا     هاي سیاسی، اقتصادي، نظامی و رسانه غیرفلسطینی در عرصه

هاي حاکمیتی کشور را مکلـف   ها، دستگاه ابعاد و زمینهرژیم صهیونیستی در تمامی 
هـا در تعیـین    به نفی و نابودي موجودي به نام اسـرائیل و اعـاده حقـوق فلسـطینی    

شان کرده است. ایـن رویکـرد در    سرنوشت و بازگشت آوارگان فلسطینی به موطن
  مبانی گفتمانی و اصول قانونی مصرح در اسناد باالدستی کشور ریشه دارد.

ــارزات    ــدي از مب ــران، فصــل جدی ــالب اســالمی در ای ــروزي انق ــس از پی پ
هـاي اسـالمی ضــد    هـا علیـه رژیـم صهیونیسـتی آغـاز شـد و جنـبش        فلسـطینی 

گرا شـدند   گرا و چپ هاي ملی ها و گروي صهیونیستی به سرعت جایگزین جریان
ها قرار گرفتند. جنبش حماس و جنبش جهـاد   و در خط مقدم نبرد با صهیونیست

هـاي پـس از    هاي مقاومت اسالمگرا هستند که در سـال  اي از گروه المی نمونهاس
انقالب، متأثر از گفتمان انقالب اسالمی که شیوه خاص و منحصـر بـه فـردي از    

گري را توصیه و عملیاتی کرده بود،  گري و اشغال مبارزه علیه استعمارگري، سلطه
از کشـورهاي منطقـه و   تشکیل شدند. در حالی که تـا پـیش از ایـن، هـیچ یـک      

هـا توفیقـات چشـمگیري     هاي فلسـطینی در عرصـه تقابـل بـا صهیونیسـت      گروه
ژیک قابل توجهی را در مقابـل   ها توانستند دستاوردهاي استرات نداشتند، این گروه

رژیم صهیونیستی بـه دسـت آورنـد. ایـن دسـتاوردها بـه طـور عمـده، مرهـون          
هویـت  «هـاي فلسـطینی بـه نـام      وهگیري هویتی جدید در منطقه و میان گر شکل

بود که مبانی فکري و گفتمانی آن تحت تأثیر انقالب اسالمی گسترده و » مقاومت
  فراگیر شده بود. 

آمیـزي را در عرصـه دفـاع از انقـالب      کـه آزمـون موفقیـت   » هویت مقاومت«
اسالمی ایران و تمامیت ارضی کشور در مقابل تهاجم نظامی رژیم صـدام پشـت   
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بود، در کشورهایی ماننـد لبنـان و فلسـطین بـه عنـوان تنهـا هویـت        سر گذاشته 
گري اجانـب آزاد   هاي مسلمان را از استعمار و سلطه تواند ملت اي که می برساخته

ها و پیروزي در جنگ  کند، پذیرفته شد. آزادي جنوب لبنان از اشغال صهیونیست
محسوب » مقاومت هویت«اهللا براساس اتکا به  روزه، دو دستاورد بزرگ حزب 33
شود. حفظ موجودیت، تقویت سالح مقاومت، تغییر موازنه وحشت و... نیز از  می

اسـت. ایـن   » هویت مقاومـت «هاي مقاومت فلسطینی متکی به  دستاوردهاي گروه
 8روزه،  22هـاي   دستاوردها در حالی محقق شدند که رژیـم صهیونیسـتی جنـگ   

  غزه سازماندهی کرده بود.روزه را علیه مقاومت فلسطین در  51روزه و 
به یک هویت فراگیر تبدیل » هویت مقاومت«پس از پیروزي انقالب اسالمی، 
رغم تفاوت ماهوي با جمهوري اسالمی  ها، به شد و بسیاري از کشورها و سازمان

ایران، براساس این هویت ویژه برساخته، در کنار جمهوري اسـالمی ایـران قـرار    
این کشورها بـود کـه بـا وجـود ماهیـت سـکوالر و        گرفتند. نظام سوریه یکی از

هایی  عرب خود، به دلیل تقابل ژئوپلیتیکی با رژیم صهیونیستی و اشغال بخش پان
را بـه عنـوان یکـی از اجـزاي     » هویت مقاومـت «ها،  از جوالن توسط صهیونیست

توانـد در ایـن    هویت ملی خود برگزید. از نظر رهبران سوریه، تنها هویتی که مـی 
  است. » هویت مقاومت«زعه ژئوپلیتیکی آنها را پیروز کند، منا

هـاي فکـري و فرهنگـی     ها و زمینه ها با ریشه مجتمع شدن کشورها و سازمان
» محور مقاومت«باعث ایجاد محوري با نام » هویت مقاومت«متفاوت حول محور 

افزاي اعضـاي آن   هاي هم در منطقه شده و هدف مشترك محور مقاومت و تالش
تحقق این هدف، کلیه ترتیبات سیاسی، امنیتی و نظامی، منطقه غـرب آسـیا را    در

  ).25: 1395تحت تأثیر قرار داده است (زارعان، 
ــري توانســته اســت   » هویــت مقاومــت« ــت و فراگی ــل ویژگــی جامعی ــه دلی ب

هاي غیراسالمی را زیر چتـر خـود جـاي دهـد. در جریـان       ها و سازمان غیرمسلمان
هاي مسیحی نیـز   معروف است، گروه» مارس 8«ن که به جریان سیاسی مقاومت لبنا
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کننـد. حمـاس و جهـاد     اهللا و سالح مقاومت حمایت می عضویت دارند و از حزب
اسالمی نیز دو سازمان اسالمگراي سـنی هسـتند کـه در راسـتاي آرمـان مقاومـت       

کنند و مورد حمایت جمهوري اسالمی ایران و سایر کشورهاي عضـو   مجاهدت می
ور مقاومت قرار دارند. براساس این تعریـف موسـع از محـور مقاومـت، حتـی      مح

هاي سکوالر و سوسیالیست را که به دنبال مقابله با اسـتکبار، نظـام    کشورها و گروه
صهیونیستی هستند، باید عضو محور مقاومت تلقی کـرد. در تعریـف    سلطه و رژیم

مـذهبی، سـازمانی و   بخـش ملـی، قـومی،     موسع از محور مقاومـت، منـابع هویـت   
، مبنا، مالك و معیار کـنش  »هویت مقاومت«کننده نخواهند بود و  ایدئولوژیک تعیین
  ).2 – 3: 1395هاي عضو محور مقاومت خواهد بود (زارعی،  کشورها و سازمان

اي در تبیین سیاست جمهوري اسـالمی در حمایـت از کشـورها و     امام خامنه
وامل قومی و مـذهبی هـیچ تـأثیري در ایـن     هاي سیاسی اعالم کردند که ع جریان

مـا در حمایـت از   «رابطه ندارد و مالك اصلی، حمایت و دفاع از مظلـوم اسـت.   
کنیم و نکردیم؛ خط امام بزرگوار این بود.  نگاه به مذهب طرف مقابل نمی ،مظلوم

امام همان رفتاري را که با مقاومـت شـیعه در لبنـان داشـت، همـان رفتـار را بـا        
داشت؛ بدون هیچ تفاوتی. ما همان حمایتی را که   نی در فلسطین [هم]مقاومت س
کـردیم؛ بـدون هـیچ      مان در غـزه [هـم]   مان در لبنان کردیم، از برادران از برادران

اند. مسئله براي مـا، دفـاع از هویـت اسـالمی      تفاوتی. آنها سنی بودند، اینها شیعه
  امروز در رأس مسائل منطقه .فلسطین است  است، حمایت از مظلوم است، مسئله

ي ها اصلی است. در دشمنی  این براي ما مسئله و فلسطین است  مسئله ،ها مسلمان
کند؛ امام بزرگوار مبارزه کرد با محمدرضاي پهلوي که شیعه بـود   ما هم فرق نمی

حسب ظاهر.  حسین که سنی بود به  طور مبارزه کرد با صدام حسب ظاهر؛ همان به
اما ظاهر ایـن   ؛شان از اسالم بیگانه بودند ی؛ هردوينشیعه بود نه این سه نه او لبتا

 ،سـئله . مدرجـور مبـارزه کـ    سنی بود، ظاهر او شیعه بود. امام با هردوي اینها یک
اصـول اسـالم     مسـئله  ،مسـئله  .سنی و شیعه و مذهب و مانند اینها نیسـت   مسئله
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لمظلُومِ ع ،است ل ا و مِ خَصمال لظّ اکونوا ل این دستور اسـالم اسـت. ایـن راه مـا     . ونً
      ).26/5/1394اي،  (امام خامنه» این خط ما است ،است

اي در مبارزه با رژیـم صهیونیسـتی، اسـتراتژي مشخصـی را تبیـین       امام خامنه
کردند. ایشان با ارائه یک تعریف وسیع از مقاومت اعـالم کردنـد کـه جمهـوري     

انی که علیـه رژیـم صهیونیسـتی مبـارزه کنـد،      اسالمی ایران از هر کشور یا سازم
هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی  ،بعد از این هم هر جا«کند:  حمایت می

ی هـم  یکنیم و هیچ ابا مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش می
  ).14/11/1390اي،  (امام خامنه» از گفتن این حرف نداریم

از بازیگران دولتی و غیر دولتی در یک جبهه واحد با  اي قرار گرفتن مجموعه 
گیري یک کیـان ژئـوپلیتیکی و ژئوکـالچري     ، به شکل»هویت مقاومت«محوریت 

ویژه تبدیل شده است. ژئوپلیتیک مقاومت با محوریت مقابله با رژیم صهیونیستی 
اي تا نابودي کامل آن و ژئوکالچر مقاومت نیز با اتکا به فرهنگ مقاومـت، مرزهـ  

سیاسی مبتنی بر دولت ـ ملت را درنوردیده و این کیان امنیتی و فرهنگی جدیـد،   
نظم هژمونیکی جدیدي را بر منطقه غرب آسیا مبتنی بر منافع کشورهاي اسـالمی  

  حاکم کرده است. 
هـاي پـس از پیـروزي     گیري ژئوپلیتیک و ژئوکـالچر مقاومـت در سـال    شکل

ران رقیـب و متخاصـم جمهـوري اسـالمی     انقالب اسالمی در ایران، هراس بازیگ
براي اولین بار توسط پادشاه » هالل شیعی«ایران در منطقه را برانگیخت. اصطالح 

اردن با هدف توصیف ژئوپلیتیک و ژئوکالچر مقاومـت بـه کـار بـرده شـد. ایـن       
پیمـان غـرب در منطقـه از گسـترش      اصطالح حـاکی از نگرانـی کشـورهاي هـم    

مـت در حـوزه ژئـوپلیتیکی غـرب آسـیا و حـوزه       روزافزون قـدرت محـور مقاو  
ژئوکالچري جهان اسالم است. نگرانی عمومی غـرب و کشـورهاي سـنی منطقـه     

اي اسـت کـه هنـري کیسـینجر،      یابی محـور مقاومـت تـا انـدازه     نسبت به قدرت
بغداد و از بغداد  تااکنون کمربندي شیعی از تهران « گوید: سیاستمدار امریکایی می
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 يوجود آمده است. این مسئله بـه ایـران فرصـت بازسـازي و احیـا      به  تا بیروت 
گیري  اي که در حال شکل امپراتوري سابق خود را با برچسب شیعه در خاورمیانه

  . (Kissinger, 2014)» دهد می ،استمجدد 
هاي اخیر، دو هالل سلفی و اخـوانی   اي معتقدند که طی سال بر این اساس، عده

اسـت.    بـه صـورت آگاهانـه و هدفمنـد شـکل گرفتـه      در واکنش به هالل شـیعی  
در قالـب  هـا و   تکفیـري هـا و   سـلفی اسالمگرایان تندرو و افراطی سـنی در قالـب   

را با محوریت عربسـتان سـعودي   هالل سنی  ،القاعدههاي منسجمی مانند  مجموعه
). هـالل  1392انـد (خبـرآنالین،    با محوریت ایران تشکیل دادهدر برابر هالل شیعی 

المسلمین در کشـورهایی ماننـد تـونس، لیبـی، مصـر،       انی نیز به تکاپوي اخواناخو
ترکیه و سوریه براي حفظ یا دستیابی به قدرت و تشکیل ائتالف اخوانی در سـطح  

کند. از این منظر، هالل سـلفی نـه تنهـا هـالل شـیعی بلکـه هـالل         منطقه اشاره می
تابـد و مواضـع و    یک خود برنمیاخوانی را نیز به عنوان یکی از دو رقیب ایدئولوژ

ترین مروج و حـامی گفتمـان    ترین و مهم اقدامات عربستان سعودي به عنوان اصلی
  ).  1392سلفی در جهان اسالم در برابر تحوالت منطقه مؤید این امر است (شهیدي، 

، »هـالل شـیعی  «هاي ژئوپلیتیکی و ژئوکالچري مقاومت با نـام   توصیف حوزه
اي است و بازیگران  هاي فرقه سنت با هدف افزایش تنش هلدادن آدرس غلط به ا
سنت، به دنبال تغییر میـدان و قواعـد بـازي     سازي غیریت اهل متخاصم با برجسته

هستند. محور مقاومت هدف اصلی خود را مقابله با رژیم صهیونیستی اعالم کرده 
به محور هاي ایذایی و فرسایشی  است و بر این اساس، اگر از طریق تحمیل جنگ

ها از تیررس رزمندگان مقاومـت   جا شود، صهیونیست مقاومت، هدف مبارزه جابه
از سوي » هاي هویتی جنگ«دور خواهند شد. به همین دلیل، اجراي راهبرد ایجاد 
اي به صورت جـدي دنبـال    آمریکا، رژیم صهیونیستی و بازیگران متخاصم منطقه

این راهبرد، ایجاد تردید و در نهایت، شده است. در این راستا باید دستاورد دیگر 
بندي غلط  هاي کاذب هویتی و اولویت شکاف در محور مقاومت براساس گرایش
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  ترجیحات هویتی واگرایی نسبی حماس از محور مقاومت نیز تحلیل شود.
هویـت  «به تقابل با » هالل شیعی«هاي رقیب با جعل واژه  به این ترتیب، گفتمان

هه مقاومت از ایـن زمـان بـه بعـد، هـم از سـوي بـازیگران        پرداختند. جب» مقاومت
هـاي رقیـب در    المللی در معرض تهدید قـرار گرفـت و هـم گفتمـان     فرادست بین

جانبه خود را علیه آن آغاز کردنـد. بـر ایـن اسـاس،      هاي مختلف هجمه همه عرصه
آیـد بـا حمایـت     شـمار مـی   بـه » پادگفتمان مقاومت«اي که مبنا و اساس  جنگ فرقه

هـاي   یروهاي سیاسی، کشـورهاي منطقـه و کشـورهاي غربـی و از طریـق گـروه      ن
شود، درگرفتـه اسـت. یکـی از     نامیده می» هالل شیعی«تکفیري، در تقابل با آن چه 

توان در سـوریه مشـاهده    هاي هویتی، قومی و مذهبی را می هاي اصلی ستیزه حوزه
گفتمـان مقاومـت براسـاس    کرد و سوریه را هم باید کانون رویارویی گفتمـان و پاد 

  ).  68و  67: 1392هاي مختلف ژئوپلیتیکی و ژئوکالچري دانست (متقی،  رهیافت
        

  گیري نتیجه
هایی که مصمم به دسـتیابی   در طول دوران استعمار در اشکال سنتی و نوین آن، ملت

بـه   هستند، نبرد با امپریالیسم را در اشکال گونـاگونش   به استقالل سیاسی و اقتصادي
شـود   روز بر شدت و دامنه این تقابل افزوده مـی  کنند و روزبه صورت جدي دنبال می

توان ادعا کرد که رونـد مقاومـت برخـی از     ). از این رو می20: 1392(استاوریانوس، 
ژمـونی سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی غـرب از زمـان        ها در برابر ه ها و دولت ملت

هاي پس از جنگ سـرد، گفتمـان    ؛ اما در سالپیدایش دوران استعمار آغاز شده است
تدریج  یابی نیروهاي اجتماعی در مناطق پیرامونی مبتنی است، به مقاومت که بر هویت

هاي مقاومـت کـه بـا ظهـور خـود در       گسترش یافت و قدرتمند شد. یکی از گفتمان
انـد،  رو کرد و غرب را به رویـارویی فراخو  اواخر قرن بیستم، جهان را با شگفتی روبه

گفتمان انقالب اسالمی است. گفتمان مقاومت که همـزاد انقـالب اسـالمی در ایـران     
پذیري، انرژي فراوانـی را در   گري و سلطه است، با تکیه بر مبانی اسالمی و نفی سلطه
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بخشـی بـه جوامـع اسـالمی      هاي غیر الهی و هویت راستاي مقابله با مبانی ایدئولوژي
می در سطح منطقه شد. گفتمان مقاومت به برسـاخت  تولید کرد و منشأ تحوالت عظی

منجر شده؛ هویتی که طیف وسیعی از افـراد،  » هویت مقاومت«هویت جدیدي به نام 
جمع و منظومه ژئـوپلیتیکی    ها و کشورها را حول یک هویت مشترك ها، گروه جریان

دولتـی  دولتـی و غیر  و ژئوکالچري جدیدي را ایجاد کرده است. بازیگران دولتی، شـبه 
هـاي قـومی، مـذهبی،     عضو این کیان ژئوپلیتیکی و ژئوکالچري جدید، داراي هویـت 

ها به واگرایـی ایـن    دینی، سیاسی، ایدئولوژیکی و ملی متفاوتی هستند؛ اما این تفاوت
» هویـت مقاومــت «بـازیگران از یکـدیگر منجـر نشـده و محــور مقاومـت براسـاس       

  دستاوردهاي بزرگی را کسب کرده است.
هـاي مقاومـت و از طریـق     موازات چنین روندي، غـرب بـا تولیـد پادگفتمـان     به 

یابی منطبـق   نیروهاي گریز از مرکزي مانند داعش، تالش کرد امواج مقاومت و هویت
 ).78: 1392بر گفتمان انقالب اسـالمی را در منطقـه کنتـرل و محـدود کنـد (متقـی،       

نوعی جدید براساس مفاهیمی هاي مص»دگر«هاي مقاومت به دنبال ایجاد  پادگفتمان
و... اسـت و در حـالی کـه براسـاس گفتمـان      » مـذهب «، »قومیـت «، »ملیـت «مانند 

و » جـویی  سـلطه «، »گـري   سـازش «غیریـت    بـر پایـه  » مقاومـت «مقاومت، هویـت  
هـاي مقاومـت، بایـد در اثـر      یابد، هویت در پادگفتمـان  تشخص می »پذیري سلطه«

رعی مانند مذهب، قومیت و ملیت شکل بگیرد. هاي ف»دگر«بر مبناي » خود«تعریف 
بخشی مانند مذهب، قومیت و ملیت قابل احترام و در بسیاري از موارد  منابع هویت

بار تبدیل  داراي ارزش حیاتی هستند؛ اما در برخی موارد به منشأ مناقشات خشونت
نـد  هـاي اساسـی مان   هـا را از ارزش  هاي اجتمـاعی یـا ملـت    شوند و افراد، گروه می
بخشـی کـه در یـک گسـتره بـزرگ       کنند. در مقابل، منابع هویت دوستی دور می نوع

هـاي موجــود در   رغـم وجـود تفـاوت    جغرافیـایی عمومیـت دارنـد، جوامـع را بــه    
هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به هم نزدیک و نـوعی هویـت    ساحت

  کنند.  مشترك را میان جوامع مختلف ایجاد می
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بر مبنـاي نفـی   » هویت مقاومت«س از پیروزي انقالب اسالمی، هاي پ در سال
پذیري، دفاع مشروع در مقابل تجـاوز و تـالش بـراي دسـتیابی بـه حقـوق        سلطه

اساسی مانند حق تعیین سرنوشت با قرائتـی جدیـد برسـاخته شـد و بسـیاري از      
بخش، ایـن هویـت را بـه عنـوان یکـی از       هاي آزادي ها و نهضت ها، سازمان ملت
گري پـیش   وه هویتی خویش برگزیدند. اگر مقاومت در مقابل تجاوز و اشغالوج

شـد و فقـط بـه     ساز تبدیل نمی از این نیز وجود داشت، هرگز به یک منبع هویت
شد. به همین دلیل، پـیش   اندازه یک ابزار براي پیشبرد مقطعی امور به آن نگاه می

گونـه در تـاریخ مبـارزات     هاي مقاومت از پیروزي انقالب اسالمی، اغلب کوشش
  شد. ها به دستاوردهاي قابل توجهی منجر نمی فلسطینی

هاي اخیر باعث شد بازیگران متخاصم  دستاوردهاي اعجازگونه مقاومت در سال
هـاي مقاومـت و    با جعل حقیقت ژئوپلیتیک و ژئوکالچر مقاومت، ایجاد پادگفتمـان 

ضـرر هویـت مقاومـت    هـا را بـه    هاي مردمی، سایر هویـت  معکوس کردن خیزش
هاي برآمده از مـذهب، قومیـت، ملیـت و     برجسته و تقویت کنند. از این رو، هویت

قد علم کردنـد و آن را  » هویت مقاومت«هاي حزبی و سازمانی در مقابل  ایدئولوژي
تـرین   کنار زدند. این روند شرایطی را رقم زد که مسئله فلسطین بـه عنـوان اصـلی   

ه رانده شد. بسیاري از کارشناسـان معتقدنـد کـه منـافع     مسئله جهان اسالم به حاشی
  شود.   هاي بیهوده هویتی تأمین می صهیونیستی از طریق این جدال رژیم

در شرایط کنونی و در صورتی که جوامع اسالمی همچنـان درگیـر منازعـات و    
اي را بـراي آرمـان فلسـطین     انـداز امیدوارکننـده   مناقشات هویتی باقی بمانند، چشم

هاي مرتجع منطقه با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیسـتی   توان تصور کرد. رژیم نمی
هاي عربـی را کـه اسـاس     اي، انقالب هاي قومی و فرقه با برافروختن آتش درگیري

کرد، خنثی کردنـد و آن را   هاي نامشروع و دیکتاتورمآبانه آنها را تهدید می حکومت
ند. در این میان، با به حاشیه رفـتن  علیه کشورهاي عضو محور مقاومت به کار گرفت

  ها تأمین شده است.   مسئله فلسطین، منافع سیاسی و امنیتی صهیونیست
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